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Goed Wonen:
Volgens de antwoorden op een enquête afgenomen bij 209 Ronsenaars willen onze 
stadsgenoten in eerste instantie dat de leegstand van woningen, winkels en 
bouwgronden in onze stad wordt aangepakt. In tweede instantie moeten de 
wachtlijsten voor sociale woningen worden weggewerkt.

Ronse telt ongeveer 400 leegstaande panden, waaronder alleen al 70 voor 
commercieel gebruik. De leegstand is de laatste jaren nog toegenomen ondanks de 
leegstandtaks.

Voor ons gaat die taks niet ver genoeg, het probleem van de leegstand geraakt er niet 
door opgelost. Wij willen de leegstandtaks optrekken naar €2500 per jaar, vanaf het 
eerste jaar leegstand.

Na vijf jaar leegstand zou de stad het pand moeten onteigenen om er sociale 
woningen of – winkelruimte/horecagelegenheid van te maken. Panden onteigenen 
kan perfect conform het Vlaamse Heffingsdecreet. Deze maatregel kan heel wat extra
sociale woningen, – winkelpanden en jobs creëren.

Naast sociale woningbouw moet de stad Ronse ook inzetten op kwalitatieve, 
betaalbare en instapklare winkelpanden in het centrum. De stad bezit nu al 
verschillende winkelpanden net om de leegstand te bestrijden, maar doet daar zelf 
veel te weinig mee. 

Men moet die grondig renoveren, bij voorkeur met werkzoekenden in opleiding, en 
nadien als instapklaar stedelijk winkelpand te huur stellen. De uiteindelijke huurder 
van zo'n pand is idealiter een jonge Ronsische werkzoekende werkloze of een niet 
kapitaalkrachtige ondernemende Ronsenaar, die anders moeilijk toegang zou krijgen 
tot zo'n pand. Het pand wordt de eerste twee jaar gratis ter beschikking gesteld, 
nadien betaalt men een voorafbepaalde faire huurprijs.

De verhuurder zal worden geselecteerd, indien meerdere kandidaten zich aanbieden, 
door een onafhankelijke commissie welke op voorafbepaalde objectieve criteria zal 
selecteren. De commissie moet nadien de startende ondernemer bijstaan en haar of 
zijn traject verder begeleiden.



Leegstaande bouwgronden, zeker in het centrum, kunnen dienst doen als tijdelijke 
groene, speel-, ontmoetings- en sportruimte. De stad moet initiatief nemen deze 
althans tijdelijk in te richten en te onderhouden zodat onze stadsgenoten kunnen 
genieten van 'hun' stukje bouwgrond ipv er een stortplaats van te maken. Vele 
bouwgronden worden puur als belegging onbebouwd gelaten terwijl de inwoners 
nood hebben aan meer openbare ruimte, vooral in de binnenstad.

Omdat je op een wachtlijst niet kan wonen moet onze stad meer inzetten op sociale 
woningen. Vandaag moet je gemiddeld 590 dagen wachten op een sociale woonst in 
Ronse. Wij willen dat terugdringen tot maximaal 365 dagen of 1 jaar. Daarvoor zal er 
dus extra moeten gebouwd worden, maar ook verbouwd. Vele sociale woningen in 
onze stad zijn dringend aan een grondige renovatie toe. 'Recht op een degelijke 
huisvesting' staat namelijk in de Belgische grondwet en in de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens , welke de PVDA-PTB wil verdedigen. 

We moeten naar een aandeel van minimum 9% sociale woningen in onze stad om aan
de vraag te kunnen voldoen, vandaag bedraagt het aandeel sociale woningen in onze 
stad 6%. Concreet zijn dat 250 bijkomende sociale woningen om de Vlaamse 
minimumnorm te behalen. Verder is het onzinnig om in te zetten op 'sociale' 
koopwoningen aan €220 000 exclusief kosten. Wie kan dat nog betalen? 
Beter is een mix van kleine en grotere sociale huurwoningen te voorzien.

Meer controle op de huurwetgeving is nodig: zo is men bijvoorbeeld al enige tijd 
verplicht om de huurprijs van een woning of pand duidelijk kenbaar te maken in elke 
advertentie. Daar moet de stad strenger op controleren. 

Verder zijn we voorstander om praktijktesten in te voeren op de woningmarkt met als 
doel discriminatie te bestrijden. Gent bewijst dat dat kan én met resultaat.

Extra systematische controles om huisjesmelkerij tegen te gaan is nodig in onze stad. 
Hier moet hard en proactief tegen opgetreden worden zonder de belangen van de 
slachtoffers van de huisjesmelkerij uit het oog te verliezen, namelijk een 
menswaardige en veilige woonst.  

Tot slot wensen wij een belangenvereniging voor de sociale huurders in Ronse in het 
leven te roepen. Men kan hierbij kosteloos aansluiten en zo als een verenigd front 
aanbevelingen leveren aan de sociale verhuurmaatschappijen, het OCMW en de stad 
Ronse zelf. Deze belangenvereniging moet ondersteund worden door gratis 
eerstelijns juridisch advies zodat zij hun rechten kunnen laten gelden tegenover elke 
overheid in dit land.  



Armoedebestrijding
Volgens de antwoorden op een enquête afgenomen bij 209 Ronsenaars willen onze 
stadsgenoten vooral dat de belastingen in onze stad worden hervormd in het voordeel 
van de armsten en dat de ondernemingen in onze stad een faire bijdrage zouden 
leveren zodat de belastingdruk voor de inwoners met een laag inkomen kan dalen.

Armoede is géén tegenslag, maar een aanslag. Dat beseffen we in Ronse maar al te 
goed. Uit onze bevraging bij 209 Ronsenaars bleek dat 80% van onze stadsgenoten 
wenst dat de stad Ronse zich meer zou inzetten om de armoedeproblematiek te 
bestrijden. 

Geen verrassing natuurlijk als je weet dat 1 kind op de 4 in onze stad opgroeit in de 
kansarmoede, de jeugdwerkloosheid hier al hoger is dan in Brussel, ons gemiddeld 
inkomen heel erg laag ligt, 6% van onze inwoners kampt met een leningachterstand,  
1000 Ronsenaars over een budgetmeter voor elektriciteit en/of gas beschikken, en het
aantal ziekenhuisopnames veel hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde.  
Vandaag is zelfs het hebben van een job géén garantie meer om iets of wat 
comfortabel te leven. Vanuit die optiek kunnen enkel radicale ingrepen verandering 
brengen.

De inwoners van de Hermesstad, met een bescheiden inkomen, gaan gebukt onder 
een zware belastingdruk, een druk die de stad absoluut niet verdeelt over de sterkste 
schouders. Zo heeft men de stadsbelasting (algemene gemeentelijke heffing) zopas 
nog verhoogd naar €190 per gezin, per jaar. 

Wij stellen voor die belasting te hervormen in het voordeel van mensen met een 
bescheiden woonst. Vandaag betaalt Jasmijn, die in een arbeidershuisje op de Floreal 
woont, evenveel als Luc die een riante villa bezit op de flanken van de Hotond. 
De belasting werkt met 'schijven' gebaseerd op de totale oppervlakte van de woonst. 

Vandaag zit bijna iedereen in de onderste schijf, die gaat van 0m² tot en met 5000m², 
dan betaal je €190. Wij willen die schijven verder onderverdelen, zodat de bewoners 
van een bescheiden woonst minder zullen betalen dan diegene die een riante 
eigendom bezitten.

Idem voor de bedrijven en ondernemingen, ook zij betalen vandaag een bedrag per 
schijf die loopt van 0m² tot 5000m² enzovoort. Meerdere schijven invoeren zal leiden
tot een eerlijkere verdeling van de lasten.
 
Het verschil met de burgers is dat een onderneming de gemeentebelasting voor 100% 
kan inbrengen als beroepskost, daarom kan hun tarief gerust dubbel zo hoog liggen 
als dat van de inwoners, met uitzondering van de tuin- en landbouwbedrijven. 



Dit moet resulteren in een drastische lagere gemeentelijke heffing voor wie 
bescheiden woont tov een verhoging voor wie riant woont maar evenzeer voor het 
klein bedrijf tov het grote bedrijf. Dit is zowel een herverdelingspolitiek waar de 
PVDA-PTB voor staat maar ook een bewustmaking naar de ecologische voetafdruk 
van ons, als burgers. 

Uiteraard is de armoede bestrijden meer dan enkel de belastingen hervormen. Het 
volgende stadsbestuur zal een groot armoedeplan moeten opstellen, waarin elke 
openbare dienst moet worden betrokken. Armoede is veel meer dan weinig geld 
hebben. Het gaat om sociale uitsluiting, gezondheidsproblemen, eenzaamheid, 
beperkte toegang tot informatie, … kortom men kan niet meer deelnemen aan het 
sociale leven in de stad dat vaak gericht is op de middenklasse.

Onze stadsgenoten moeten automatisch ontvangen waar ze recht op hebben. De 
stadsdiensten moeten de taak op zich nemen om de bevolking in te lichten over alle 
mogelijke premies en specifieke statuten die men kan krijgen en hen hierbij bijstaan. 
We denken dan aan de vrijetijdspas, omnio statuut, Kaboes en de Pepermolen, de 
energietoelage en de verhoogde tegemoetkoming.

Onze stad moet stoppen met voor elke basisdienstverlening een nieuwe retributie, 
lees belasting, te bedenken. Denk maar aan de €5 die je moet betalen om de code op 
te vragen van uw eigen identiteitskaart. Men verhoogde de parkeerticketprijzen, de 
parkeerboetes, de tarieven voor het openbaar zwembad, de tarieven van de openbare 
crèche, tarieven in het recyclagepark, een pampertaks, duurder rijbewijs, duurdere 
identiteitskaart, dure pasfoto's...

Wij gaan voor een betere ondersteuning van het OCMW, zowel qua middelen als qua 
personeel. Het kan bijvoorbeeld niet dat het OCMW van Ronse vorig jaar €430 000 
terug heeft gestort aan de stad Ronse en dan onze eigen ouderenzorg als onbetaalbaar 
bestempeld! Het OCMW moet op zijn minst de middelen gebruiken welke het tot zijn
beschikking krijgt ten voordele van onze eigen inwoners.

Een sociaal wassalon en doucheplaats, gratis te gebruiken, is een wens vanuit de 
mensen in armoede in onze stad. Het is aan het gemeentebestuur om daar zo snel 
mogelijk gehoor aan te geven. 

De afvalfactuur kan omlaag. Velen hebben moeite om de huisvuilfactuur nog te 
betalen, die kan best omlaag en trimestrieel worden aangerekend in plaats van 
jaarlijks nu. Grof vuil ophalingen moeten terug het hele jaar door kunnen 
plaatsvinden en moet gratis zijn, nu betaal je €30 ongeacht het gewicht. Er is geen 
enkele reden te bedenken waarom een Ronsenaar meer voor zijn afval zou moeten 
betalen dan burgers in de ons omliggende gemeenten. 



De PVDA-PTB wil in de komende legislatuur een objectief opstellen om allemaal 
samen in Ronse 10% minder afval te produceren. Hiervoor zullen we moeten inzetten
op sensibilisering en de huidige afvalophaling in vraag stellen en optimaliseren.

Tegelijk is hier een opvoedende taak weggelegd voor het gemeentebestuur. Mensen 
kunnen flink besparen in hun afvalfactuur als ze aangeleerd worden op de juiste 
manier te selecteren. Zo kunnen zachte plastic verpakkingen zoals plastic 
yoghurtpotjes, plastic bloempotjes, plastic folies en plastic schaaltjes gratis naar het 
containerpak gebracht worden en spaar je heel veel ruimte in je vuilnisbak.
Wij wensen dat die extra gesorteerde afvalstromen gratis kunnen worden afgehaald 
aan huis. Denk aan de roze zak voor zachte plastics of het aanbieden van volle 
pamperzakken.

Van een leefloon moet je kunnen leven. Het is het laatste vangnet. Maar vandaag ligt 
het leefloon ver onder de armoedegrens. Het leefloon voor een alleenstaande bedraagt
892 euro terwijl de Europese armoedegrens voor een alleenstaande op 1115 euro 
staat. Het is een verschil van 223 euro. Voor een gezin met twee kinderen bedraagt 
het leefloon 1190 euro en staat de Europese armoedegrens op 2341 euro. Een verschil
van maar liefst 1151 euro.

Wij willen de leeflonen optrekken tot aan het referentiebudget voor een menswaardig 
inkomen. Dat referentiebudget komt overeen met de Europese armoedegrens. Wij 
willen ook dat het leefloon onvoorwaardelijk is. En dat het rekening houdt met een 
veranderende realiteit. Zo moeten ook cohousing en kostendelend samenhuizen 
kunnen, zonder dat je een derde van je leefloon verliest.

De federale overheid bepaalt het bedrag van het leefloon. De regering belooft al lang 
om het op te trekken tot de armoedegrens, maar dat gebeurt niet. Nochtans berekende
het Planbureau dat het financieel haalbaar is, omwille van de grote 
terugverdieneffecten. Dat zit zo: met een hoger leefloon stijgt de consumptie en 
worden er dus meer taksen betaald, zodat de overheid meer inkomsten heeft.

De stad Ronse keert de leeflonen uit, en kan dus zelfstandig beslissen om extra steun 
te verlenen. Die aanvullende financiële steun willen we optrekken tot de 
armoedegrens. Daarmee nemen we als stadsbestuur het voortouw en geven we een 
klaar en duidelijk signaal aan de federale regering. We ondernemen stappen om, 
samen met andere steden, druk uit te oefenen op de federale regering om de 
vervangingsinkomens op te trekken tot de Europese armoedegrens.

Armoedebestrijding is hét belangrijkste thema in Ronse. Daarom willen wij ook een 
schepen van armoedebestrijding. 

Het zijn maar enkele oplossingen die wij aanbieden, de armoede uit onze stad bannen
zal een titanenwerk zijn maar wij willen hier de prioriteit van maken. Net omdat onze
bevraging bij 209 Ronsenaars de armoedeproblematiek als hét belangrijkste thema 
heeft bestempeld. 



Recht op Werk

Volgens de antwoorden afgenomen tijdens een enquête bij 209 Ronsenaars willen 
onze stadsgenoten meer en betere begeleiding naar werk maar vooral aangepast 
openbaar vervoer specifiek gericht op ploegenarbeiders buiten onze stad. 

Ronse doet het al decennia zeer slecht op het gebied qua werkloosheid. In 2017 
bedroeg onze werkloosheidsgraad, zelfs na het schrappen van vele jonge 
werkzoekenden, nog steeds 11,5%. Het regionale gemiddelde bedraagt 6,3%.      
Maar wat pas echt dramatische proporties heeft aangenomen is onze 
jeugdwerkloosheid: 1 op de 4 is werkzoekende. De jeugdwerkloosheid in Ronse ligt 
vandaag hoger dan in Brussel en de trend blijft stijgende.

Maak jacht op de werkloosheid, en niet op de werklozen. 
In de stad Ronse zijn er slechts 65 jobs beschikbaar per 100 actieve inwoners. Dat is 
het meest fundamentele probleem waarom de werkloosheid hier hoger ligt dan in 
andere regio's in Vlaanderen: er zijn te weinig jobs in onze stad. Moest elke 
Ronsenaar in de eigen stad werken en werk zoeken dan zouden we kampen met een 
structurele werkloosheidsgraad van 35%.

Dat wil zeggen dat een grote groep vandaag al buiten de stad gaat werken en dat de 
werkzoekenden binnen de eigen stadsmuren maar weinig kans maakt op een goede 
job. Dat verplicht ons om op zoek te gaan naar makkelijke, betaalbare en flexibele 
mobiliteitsoplossingen. We weten allemaal hoe slecht ons openbaar vervoer in onze 
stad is geregeld.

Noch het trein-, noch het busvervoer is vandaag aangepast op de vraag naar meer 
flexibiliteit van de werkgevers. Het autobezit in onze stad ligt ver onder het Vlaams 
gemiddelde. Een wagen kopen, inschrijven, verzekeren en vooraf een rijbewijs 
halen... het is allemaal duurder en moeilijker geworden waardoor een werkende mens
al gauw een jaar aan de slag moet zijn om dit alles geregeld te krijgen.

Daarom stellen wij voor om als stad collectief vervoer te organiseren, voor alle 
Ronsenaars, naar die regio's waar de werkloosheid bijna 0% bedraagt. En naar grote 
bedrijven waar men op zoek is naar arbeidskrachten, voornamelijk laaggeschoolden. 
Hiervoor zal de stad zich proactief moeten opstellen naar bedrijven toe die willen 
aanwerven. -Zij zoeken werknemers? Wij hebben werkzoekenden én we brengen ze 
tot bij u.- De werknemers worden opgehaald en afgezet in de eigen buurt. 

Je kan dit toepassen op zowat elk (groot) bedrijf dat aanwerft, bijvoorbeeld Audi 
Brussel, Volvo Car Gent, DHL, IVC, Bekaert,... Het vervoer moet kosteloos (enkel de
verplaatsingsvergoeding afstaan), flexibel, kwalitatief, laagdrempelig en betrouwbaar 
zijn.



De stad Ronse kan eigen jobbeurzen organiseren en zo zelf bedrijven selecteren en 
uitnodigen om op die manier actief de werkloosheid te helpen bestrijden. Wachten tot
er een N60 door onze stad loopt om een KMO zone te ontsluiten of wachten tot er 
een grote multinational in Ronse neerstrijkt is zoals wachten op sneeuw in de 
woestijn.

Dan hebben we nog het probleem van de (kinder)opvang. Gaan werken is één, uit 
werken gaan en tegelijk kinderen opvoeden is een ander paar mouwen. Slechts 2 
generaties geleden was het doodnormaal dat 1 ouder, meestal de moeder, thuis bleef 
om voor de kinderen te zorgen en het huishouden te doen. Vandaag wordt je verplicht
om met twee uit werken te gaan wil je de levensstandaard halen welke ons wordt 
voorgehouden. 

Maar deze generatie van werkende mensen wordt voor het eerst geconfronteerd met 
het probleem van de (kinder)opvang. De grootouders zijn vaak nog aan de slag, en de
ouders moeten gauw weer uit werken, vroeges, lates, nachten, weekends,... wat met 
de kinderen? 
 
Onze stad moet initiatief nemen om meer opleidingen, voornamelijk taal-, beroeps- 
en technische opleidingen, te voorzien in onze middelbare scholen en bij de VDAB. 
Men kent het fenomeen van de scholenuittocht richting Oudenaarde en Gent, waar 
men wel nog een resem aan technische- en beroepsopleidingen voorziet. Als we onze 
eigen inwoners een opleiding willen geven moeten we die wel willen voorzien 
natuurlijk. 

Ons textielverleden heeft nog toekomst in onze stad.
Hoe krijg je een jongere van 12 uitgelegd dat je naar Kortrijk moet om een opleiding 
rond textiel te volgen? Terwijl de stad over een heus “Textiles Open Innovation 
Centre” van 9 verdiepingen beschikt, beter bekend als TIO3. 

Wat je kan doen in dat prestigieuze gebouw? Kantoren huren, recepties houden, 
seminaries organiseren, tentoonstellingen bezoeken en workshops rond textiel 
volgen. Workshops tegen betaling én in de hobbysfeer. Ook productinnovaties kan je 
er uittesten in hun Fab(ric) Lab, tegen betaling. Men kan dus vandaag noch als 
jongere noch als werkzoekende een gedegen textielopleiding volgen in onze eigen 
textielstad. 

De stad Ronse heeft een eigen verantwoordelijkheid qua tewerkstellingsbeleid. Indien
de privatisering van de zorg zich doorzet zal dat op termijn zeker negatieve gevolgen 
hebben op de eigen tewerkstelling en op de arbeidsvoorwaarden. Jobs voor 
laaggeschoolden binnen de stad verdwijnen door outsourcing of worden gewoon 
geschrapt, zoals de gemeenschapswachten. 



Om mensen die het al dan niet tijdelijk, moeilijk hebben op de arbeidsmarkt toch 
kansen te geven op een reguliere job, kan de stad sociale werk- en leerplaatsen  
aanmoedigen door structurele engagementen aan te gaan en stageplaatsen aan te 
bieden. 

Mobiele Stad

Volgens de antwoorden afgenomen tijdens een enquête bij 209 Ronsenaars willen 
onze stadsgenoten meer goedkoop openbaar vervoer in onze stad maar ze willen 
vooral meer kwalitatieve fiets- en voetpaden zien verschijnen langs onze openbare 
wegen.

Het zou een evidentie moeten zijn dat anno 2018 een stad als Ronse, welke zich 
profileert als fietsstad, in elke straat een fietspad voorziet wanneer straten 
heraangelegd worden. Dat gebeurt nochtans niet. Tegelijk zijn de nieuwe fiets- en 
voetpaden die wel worden (her)aangelegd vaak onveilig, denk aan de Veemarkt ter 
hoogte van Spillegem, of zijn ze compleet afwezig, bijvoorbeeld in de Bordetlaan.

De PVDA-PTB pleit ervoor om bij elke vorm van wegenwerken tenminste dezelfde 
kwaliteits- en veiligheidseisen te voorzien voor de voet- en fietspaden als voor de 
straat zelf. De nieuwe en bestaande voetpaden moeten aan elk zebrapad een verlaagde
stoeprand krijgen, dit om de veiligheid en comfort van de minder mobiele burgers te 
verhogen en de kindjes in de kinderwagens hun slaap niet te verstoren.

Buiten het versneld aanpakken van de fietsinfrastructuur in Ronse stellen wij voor om
in te zetten op het goedkoop ter beschikking stellen van kwalitatieve (elektrische) 
huurfietsen en bromfietsen via een fietsotheek. Deze kunnen mensen in staat stellen 
moeilijk te bereiken tewerkstelling rond Ronse toch bereikbaar te maken of om op 
een goedkope manier aan fietstoerisme te doen. 

In een fietsotheek kan je een fiets naar keuze ontlenen zoals je een boek ontleent in 
de bibliotheek. Je leent die bijvoorbeeld van maart tot oktober, maar kan die in 
tussentijd wel inwisselen voor een grotere fiets of een ander model bv koersfiets naar 
citybike. Vooral kinderen hebben snel nood aan een grotere fiets zodat zij zich veilig 
in het verkeer kunnen begeven. Dankzij de fietsotheek hoeven de ouders niet telkens 
een nieuwe fiets aan te schaffen, een grote kost welke niet elk gezin kan dragen. 

Een fietsotheek werkt met een abonnement, en met dat abonnement kan je ook jouw 
geleende fiets gratis laten herstellen indien nodig. Die herstellingswerken kunnen dan
gebeuren door werknemers in de sociale tewerkstelling of in opleiding. 



De PVDA-PTB zou een Fiets- en Stapmeester benoemen. Dit is een stadsambtenaar  
verantwoordelijk voor het fiets- en stapverkeer in Ronse. Deze kan de problemen in 
kaart brengen, oplossingen voorstellen en tot slot het beleid meebepalen als expert ter
zaken. De Fiets- en Stapmeester zal ook als taak hebben de burger te sensibiliseren 
om de fiets te nemen of de wandelschoenen aan te trekken. Een bijkomende taak van 
de Fiets- en Stapmeester is het promoten van Ronse naar heel België als dé fiets- en 
stapstad bij uitstek

Waar vele Ronsenaars naar snakken is meer en goedkoper openbaar vervoer. Vandaag
rijden de bussen van De Lijn slechts tot 19u 's avonds in onze stad. Dat moet 
minimum 21u worden, wij willen daarvoor overleg plegen met De Lijn en de TEC. 
De tussenkomst van 50% voor wie een jaarabonnement van De Lijn kocht moet terug
worden ingevoerd en worden uitgebreid voor wie een jaarabonnement van de TEC 
koopt, want ook die vervoersmaatschappij bedient onze stad met meerdere buslijnen. 

De PVDA-PTB zal zich inzetten om het organiseren van minder-mobielenvervoer 
voor mensen met een laag inkomen mogelijk te maken. Vandaag is het zo dat minder 
mobiele inwoners van Ronse enkel beroep kunnen doen op de dure private spelers op 
de commerciële markt om zich te verplaatsen naar een niet medische bestemming. Zo
kan men met een gerust hart zelf familiebezoeken plannen, boodschappen doen, naar 
de kapper gaan, het gemeentehuis bezoeken, een activiteit bijwonen,... zonder telkens
beroep te moeten doen op de dure private markt, familie, vrienden of kennissen.  

Verder ijvert de PVDA-PTB voor een betere en veiligere verkeersdoorstroming aan 
onze scholen tijdens de spitsuren. Vandaag hebben sommige scholen agenten aan de 
schoolpoort, anderen niet. Waarom? Elke school heeft recht op gepaste begeleiding. 
Die gepaste begeleiding hoeft daarom niet uit agenten te bestaan, maar kunnen 
evengoed voorzien worden door de Gemeenschapswacht zoals dat vroeger het geval 
was.

Wij willen dat Ronse meedoet met de autoloze zondagen. En waarom niet starten met
meerdere autoloze zondagen per jaar? Op die dagen kunnen we het centrum 
makkelijk autoloos maken en zo de stad teruggeven aan de inwoners.

Tot slot willen wij werken met schoolstraten, dat zijn straten waar de kinderen baas 
zijn gedurende de piekperiode van een school en daar dan ook de infrastructuur op 
aanpassen. Enkel zo kunnen we ervoor zorgen dat kinderen zich veilig naar school 
kunnen begeven op de fiets of te voet. 

Diverse Stad



Volgens de antwoorden afgenomen tijdens een enquête bij 209 Ronsenaars willen 
onze stadsgenoten alle nieuwe inwoners van Ronse een meertalig Welkomstpakket 
aanbieden maar bovenal verwacht men meer multiculturele activiteiten in de eigen 
stad.

Diversiteit is een realiteit in Ronse. Wij willen een beleidslijn die pluralisme actief 
promoot. En hiervoor is duidelijk meer aandacht nodig voor gemeenschappelijke 
multiculturele activiteiten.

De PVDA-PTB zal activiteiten promoten en organiseren die een beroep doen op de 
aanwezige diversiteit en die uitwisseling stimuleren. We promoten culturele en 
artistieke uitwisseling en samenwerking. Die samenwerking moet laagdrempelig zijn 
en aan de noden van de doelgroepen voldoen.

Om De Ronsische burgers dichter bij elkaar te brengen willen we meer inzetten op 
buurtfeesten. Een straat of wijk verkeersvrij maken, een BBQ, wat tafels, voldoende 
stoelen, een springkasteel,...Meer heb je niet nodig om in onze stad de inwoners en 
hun cultuur dichter bij elkaar te brengen.

Wat de PVDA-PTB wenst te realiseren is een meertalig welkomstpakket 
overhandigen aan elke nieuwe inwoner van onze stad. Wat daarin moet zitten?       
Een lijst met alle winkels te Ronse en wat je er zoal kan kopen, een restaurantgids, 
een lidkaart voor de bibliotheek, een tienbeurtenkaart voor het zwembad, enkele 
bustickets, een Kidsgids met alle activiteiten en jeugdbewegingen in onze stad, alle 
verplichtingen waar onze burgers moeten aan voldoen (bv afvalkalender), een lijst 
waar men zoal recht op heeft in onze stad, het belastingreglement, een bordje 'Fan 
van Ronse',... Kortom men moet zich meteen welkom voelen in onze stad. 

In elke diverse stad krijg je te maken met discriminatie. We spraken al over de 
praktijktesten voor de huurmarkt maar de PVDA-PTB is ook voorstander voor het 
oprichten van een meldpunt 'Discriminatie'. Dit meldpunt moet makkelijk bereikbaar 
zijn voor elke inwoner en moet gekend zijn door iedereen. Elke vorm van 
discriminatie binnen onze stadsgrenzen kan er gemeld worden: Van racistische of 
seksuele opmerkingen in een sportclub over het weigeren van een persoon in het 
Frans verder te helpen aan een stadsloket, tot een persoon in een rolstoel die een 
openbaar gebouw niet in geraakt. Na het melden moet er dan een traject worden 
opgestart om tot een bemiddelde oplossing te komen.

Discriminatie moet je bestrijden, niet in stand houden. De taal mag niet misbruikt 
worden als een middel tot uitsluiting, het leren ervan moet een recht zijn en het 
gebruik ervan aangemoedigd. Iedereen die hier woont, heeft het recht Nederlands te 
leren. Ook mensen met een andere nationaliteit. De stad moet zich inzetten om 
taallessen zo toegankelijk mogelijk te maken, denk hierbij aan weekendcursussen, 
kinderopvang, begeleiding aan huis,.... Daarvoor moet er uiteraard meer 



onderwijzend personeel worden aangetrokken.

Kennis van het Nederlands is belangrijk, maar het mag geen toelatingsvoorwaarde 
worden voor sociale voorzieningen, sociale huisvesting of OCMW-steun. 

Ronse heeft nog één school voor Franstalige Vlamingen op zijn grondgebied, die 
school wordt gesubsidieerd door de Franstalige gemeenschap en valt onder de 
Vlaamse inspectiediensten. De school zet zwaar in op het aanleren van het 
Nederlands. Met 8 uren Nederlandse les per week, het hoofdvak bij uitstek, proberen 
ze alle leerlingen de Nederlandse taal aan te leren. 

De PVDA-PTB wenst van deze school een immersie-school te maken. Immersie-
onderwijs is zeer populair in Wallonië en Brussel maar tot op vandaag nog verboden, 
voor de lagere scholen, in Vlaanderen. In een immersie-school krijg je verschillende 
schoolvakken aangeleerd in een andere taal dan de moedertaal. Je krijgt bijvoorbeeld 
geschiedenis en aardrijkskunde in het Nederlands. De nieuwe taal moet je eerst 
beheersen, alvorens men de moedertaal begint te onderwijzen. Dat resulteert in 
tweetalige leerlingen, welke onze stad alleen maar ten goede kunnen komen.  

Tot slot willen wij de, onlangs vernieuwde, website van Ronse meertalig maken. 
Ronse is nog altijd een faciliteitengemeente met naar schatting 15% Franstalige 
inwoners. Ook die inwoners hebben recht op correcte en toegankelijke informatie 
over onze stad. Vele Waalse steden met faciliteiten voor Nederlandstaligen, zoals 
Moeskroen en Vloesberg doen het ons voor. Vandaag heeft de stad Ronse de 
domeinnaam Renaix.be niet eens in eigen beheer. Dat men zo weinig respect betuigt 
voor de Franstaligen in onze stad stuit ons tegen de borst. 

Voor de Franstalige toeristen heeft men wel een inspanning geleverd om de websites 
ontdekronse.be en visitronse.be naar het Frans te vertalen. Men blijft zich dus 
ideologisch verzetten tegen het toepassen van de taalwetgeving voor de eigen 
inwoners. De PVDA-PTB wil zowel de eigen site (ronse.be) als de toeristische sites 
publiceren in het Nederlands, het Frans en het Engels.

Veilige Stad

Volgens de antwoorden afgenomen tijdens een enquête bij 209 Ronsenaars willen 
onze stadsgenoten een diverser politiekorps maar bovenal verwacht men meer 
zichtbare wijkagenten in de eigen buurt.

Veilig kunnen wonen, buiten spelen, gerust naar de winkel gaan en in veiligheid 
feesten: het is een basisrecht voor elk van ons. Veel buurtcriminaliteit en vandalisme 
kan voorkomen worden door te investeren in het sociale weefsel, met beleidsaandacht
voor het samenleven in buurten, in de school, veiligheid op het openbaar vervoer, de 



herwaardering van de wijkagent… Daar gaat preventiebeleid over.

De wijkagent uit vervlogen tijden woonde in jouw straat, kende elke buur bij naam, 
kwam geregeld over de vloer en was aanwezig bij de plaatselijke festiviteiten. 
De wijkagent vandaag heeft een uitgebreid takenpakket waaronder het controleren of 
iemand effectief verblijft op een adres, opdrachten voor de procureur des Konings 
uitvoeren, het toezicht op de veiligheid van het verkeer aan scholen, verkeersregeling 
bij wielerwedstrijden of andere evenementen, vergezellen van deurwaarders, enz …

Door al die bijkomende taken kan de burger niet meer op een adequate manier 
worden geholpen door zijn eigen wijkagent. De PVDA-PTB wil de wijkagent terug 
de wijk insturen om met de buurtbewoners contact te kunnen maken zonder een 
deurwaarder aan zijn zijde. Hij moet de contactpersoon worden voor elke opmerking,
probleem of zorg vanuit de bewoners. 

Vandaag worden de parkeerboetes in onze stad uitgeschreven door een private firma. 
Die private firma werkt met voorafbepaalde doelstellingen welke zij moeten halen. 
Zo is de stad Ronse verzekerd van haar inkomsten uit parkeerboetes. Wanneer de 
firma de doelstelling niet haalt zal men gewoon meer en strenger sanctioneren. De 
firma 'Vinci Park' kan boetes uitschrijven bij het ontbreken van een parkeerticket of 
blauwe parkeerschijf maar niet bij andere verkeersinbreuken. 

Zo wordt diegene die zijn parkeerticket vergat op de bon geslingerd, door een 
werknemer van Vinci Park, maar diegene die op het voetpad staat gestationeerd niet. 
Want die bevoegdheid heeft enkel de politie. De PVDA-PTB wil het contract met de 
private 'boetefirma' stopzetten en terug onze eigen lokale (wijk)agenten het 'vuile' 
werk laten opknappen. Zo kan men meteen elke verkeersinbreuk vaststellen en 
desnoods sanctioneren en zijn er meteen meer aanspreekbare (wijk)agenten op straat. 
Het is het gemeentebestuur dat het parkeerreglement bepaalt, zo is het aan de eigen 
diensten om het te controleren en toe te passen. 

Alle politiezones in ons land zullen binnenkort zelf kandidaat-politie-inspecteurs 
kunnen rekruteren en selecteren. Het pilootproject dat momenteel loopt in Antwerpen
zal verder worden uitgerold. Ronse heeft zijn eigen politiezone met 70 
personeelsleden. Wat de inwoners ongetwijfeld al is opgevallen is het gebrek aan 
diversiteit binnen het korps. Weinig vrouwen, weinig jongeren en zeer weinig (tot 
geen?) agenten met een migratieachtergrond werken binnen het huidige politiekorps. 
De PVDA-PTB wil daarom net die groepen positief discrimineren bij de toekomstige 
aanwervingen. De politie moet de huidige samenleving ten volle kunnen 



vertegenwoordigen.

Tot slot wensen wij de sociale controle te versterken. Sociale controle is niet gluren 
vanachter de gordijnen en de politie verwittigen wanneer iemand een overtreding 
begaat. Neen, sociale controle is een sociologisch begrip dat betrekking heeft op 
mensen in samenlevingsverbanden, zoals een buurt. Door sociale controle wordt 
bewerkstelligd dat mensen zich aanpassen aan gedrag dat van hen in de groep 
verwacht wordt. Bijvoorbeeld: je buur veegt steeds de sneeuw van zijn stoep, dan ben
je zelf geneigd, door de sociale controle, dat ook te doen. 

Groene Stad 

Volgens de antwoorden afgenomen tijdens een enquête bij 209 Ronsenaars wilt bijna 
de helft van onze inwoners dat onze stad netter moet en dat er meer investeringen 
worden gedaan in alternatieve energie.

Wij geloven niet in groene fiscaliteit welke vandaag wordt voorgesteld, die mensen 
individueel verantwoordelijk stelt. De groene taksen en hoge afvalfacturen zijn niet 
efficiënt. Groene fiscaliteit gaat er immers vanuit dat burgers individueel hun gedrag 
gaan veranderen omwille van de dure prijs. Maar als er geen goed openbaar vervoer 
is, heb je geen alternatief en moet je de auto wel blijven gebruiken bijvoorbeeld. En 
als er geen algemeen publiek plan is voor isolatie, zal de huurder van een sociaal 
appartement veel energie blijven verbruiken voor de verwarming. De groene taksen 
zijn asociaal, want iedereen, arm of rijk, betaalt evenveel wat de sociale kloof dan 
weer vergroot. Het ecologische en sociale moeten samengaan. 

Daarom willen wij af van het strafbeleid dat nu gevoerd wordt in Ronse. De PVDA-
PTB wil een andere aanpak om onze stad netter te maken en houden. 

Wij willen een goedkoper recyclagepark, wat sluikstort kan verminderen, een lagere 
prijs per kilo huisafval, een afvalfactuur per kwartaal ipv per jaar. Meer vuilnisbakjes 
in het centrum en op toeristische trekpleisters zoals het Muziekbos zullen al meteen 
een netter resultaat opleveren. Hondentoiletten in onze parken en hondenloopweides 
met poepzakjes ter beschikking kunnen al heel wat ergernissen vermijden. 

De wildgroei aan private textielcontainers inperken (die trekken sluikstort aan) en 
hun monopoliepositie in onze stad opheffen. Onze afvalregels moeten duidelijker en 
zowel in het Nederlands, Frans als het Engels en er kan meer ingezet worden op 
sensibilisering.

Verder wil de PVDA-PTB in onze stad 'Troepkammen' lanceren. Tijdens het 
Troepkammen, kammen de buurtbewoners samen de eigen straat of buurt uit, rapen 
het afval op en werpen het in een gratis ter beschikking gestelde container. 

Op die manier ontdekken we welk soort afval in welke buurt een probleem oplevert. 
Dat kan bijvoorbeeld hondenpoep zijn, blikjes, sigarettenpeuken, grof vuil, 
huishoudelijk afval, etensresten, … Nadien kan je hiermee aan de slag om je buurt 
proper te houden. 



Zulke initiatieven zorgen voor een responsabilisering van de burger en hebben meer 
effect dan een repressief beleid. Na het 'Troepkammen' kan er worden afgesloten met 
een buurt barbecue wat op zijn beurt dan weer voor meer verbondenheid zorgt.

Een bron van ergernis bij vele burgers is het rondslingerend afval in de buurt van 
supermarkten in ons centrum. Het afval ligt dan vaak op of rond een parkeerterrein 
waardoor niemand er zich verantwoordelijk voor voelt. De PVDA-PTB wil de 
winkeluitbaters en supermarkten verantwoordelijk stellen om dat stukje terrein met 
openbaar karakter netjes te houden. Uit studies blijkt namelijk dat 90% van het afval 
rond de supermarkten rechtstreeks afkomstig is uit de supermarkten.  

Buiten het centrum van onze stad vinden we veel zwerfafval terug, van blikjes tot 
matrassen over papiertjes en etensresten. Om toch een deel van dat afval makkelijker 
te kunnen inzamelen zijn we voorstander om afvalnetten in onze grachten te plaatsen 
waar nodig, zoals dat al in vele landelijke gemeenten het geval is. Ideaal om onze 
wielertoeristen te ontlasten van hun afval.

Wij stellen voor om een afvalapplicatie te ontwikkelen voor de smartphone zodat een 
sluikstort snel en makkelijk kan worden gemeld. Je stuurt, als ontdekker van een 
sluikstort, een foto door dmv de app zodat de stadsdiensten meteen de situatie kunnen
inschatten, ze ontvangen namelijk meteen zowel de locatie, het tijdstip als een foto 
van het stort. Op die manier kan men efficiënter te werk gaan om het stort zo snel 
mogelijk te verwijderen en op zoek te gaan naar de storter(s). Sluikstort trekt immers 
sluikstort aan.

De PVDA-PTB wenst het recyclagepark twee maal per jaar gratis open te stellen voor
alle Ronsische jeugdbewegingen. Jeugdbewegingen zijn vaak afhankelijk van 
tweedehandsmateriaal verzameld van her en der. Om hen de kans te geven hun 
lokalen proper en veilig te houden, denk aan brandgevaar, moeten zij de kans krijgen 
om hun kapotte en onbruikbare spullen gratis binnen te brengen. Dit moet trouwens 
gelden voor elke erkende Ronsische vzw, cultuur-, sport- of bommelsgroepering. 

Op gebied van opgewekte hernieuwbare energie scoort onze stad heel erg laag, we 
zijn één van de slechtste leerlingen van de Vlaamse klas. Je kan wijzen op de vele 
armen in onze stad, de vele kleine woningen en de verstedelijkte context. Maar er is 
geen enkel excuus voor het feit dat de stad Ronse amper inzet op hernieuwbare 
energie. 

Het mooiste voorbeeld is het project 'De Stadstuin'. 323 nieuwbouwwoningen, maar 
geen enkel zonnepaneel te bespeuren. Stad Ronse was eigenaar van de gronden en 
kon dus mede de spelregels vastleggen. Wanneer men koos voor het project om 11ha 
open ruimte grotendeels vol te laten bouwen met woningen kon men er ook een meer 
ecologische woonwijk van maken. 



Men kon elk dak van elke woning maximaal oriënteren, men kon elk dak van elke 
woning de ideale hellingsgraad aanmeten en men had de kans om elke woning aan te 
sluiten op een nog op te zetten stadsverwarmingsnetwerk,... Maar men koos ervoor 
om het plaatsen van zonnepanelen te verbieden.

De PVDA-PTB pleit voor het oprichten van een stadsbedrijf voor groene energie dat 
op zijn beurt kleinschalig en op lokaal niveau kan meewerken aan het energiesysteem
van morgen. Ronse heeft enkele grote industriële fabrieken pal in het stadscentrum 
liggen. Die fabrieken kunnen hun restwarmte afstaan aan de omliggende woningen.  

De technologie is beschikbaar en de voorbeelden zijn legio. Zo bouwen we aan een 
klimaatvriendelijke verwarming, besparen onze inwoners veel geld op 
verwarmingskosten en verbeteren we tegelijk de luchtkwaliteit in onze steden. 

Dat stadsbedrijf voor groene energie kan renteloze leningen aanbieden aan 
particuliere inwoners, met een bescheiden inkomen, welke zonnepanelen op hun dak 
wensen. Zo betalen de gezinnen de lening terug met de opbrengst welke die panelen 
genereren.

Tot slot vragen de inwoners van Ronse meer groene zones in de eigen buurt en de 
bestaande groene zones makkelijker bereikbaar te maken. De PVDA-PTB wil de 
groene zones in kaart brengen en er nieuwe creëren zodat elke Ronsenaar maximaal 
200m is verwijderd van een stukje groen.   

Sport, Ontspanning & Cultuur

Volgens de antwoorden afgenomen tijdens een enquête bij 209 Ronsenaars willen 
onze stadsgenoten vooral het gratis schoolzwemmen terug invoeren en wenst men 
meer openbare sportinfrastructuur.

Onder het huidige stadsbestuur zijn de tarieven in ons stedelijk zwembad 
verschillende malen verhoogd onder het mom 'ons openbaar zwembad maakt verlies'.
Uiteraard maakt ons zwembad verlies. 

Een zwembad is van groot maatschappelijk belang. Kinderen en volwassenen leren er
overleven in het water. Het zorgt voor een gezondere bevolking, want zwemmen is 
een sport met helende krachten. En het is een verzamelplek bij uitstek voor senioren, 
kinderen, jongeren en hun ouders.

De PVDA-PTB zou het gratis schoolzwemmen terug invoeren. Zowel de toegang tot 
als het vervoer naar, en de begeleiding in het zwembad moeten gratis zijn voor de 
kinderen in het Ronsische basisonderwijs. Zwemonderricht maakt immers deel uit 
van de eindtermen, is bijgevolg verplichte leerstof en het basisonderwijs moet gratis 



zijn. Met andere woorden: de zwembaduitbater, hier de stad Ronse, mag deze factuur
niet meer aan de scholen en dus de ouders presenteren. We betalen toch ook niet 
extra voor de Wiskundelessen?

De gemiste inkomsten voor de stad Ronse zelf zouden wij compenseren door het 
invoeren van een 'zwembadtaks'. Meer en meer gefortuneerden laten een privaat 
zwembad aanleggen in de eigen tuin of in hun huis. Een zwembad aanleggen kost je 
gauw €50.000 en enkele duizenden euro's per jaar aan onderhouds- en 
verwarmingskosten. Enkel bereikbaar voor de rijksten onder ons.

Neem daarbij de ecologische voetafdruk van een zwembad met als inhoud 300.000 
liter drinkwater, voor één gezin. Een absurditeit waar de stad Ronse gerust een extra 
belasting kan op heffen om zo tenminste de kosten voor het schoolzwemmen op zich 
te nemen. Een zwembadeigenaar kan echter vrijgesteld worden van de taks indien hij 
zijn zwembad openstelt voor de buurtbewoners gedurende de zomermaanden. 

De PVDA-PTB zal zich inzetten voor het creëren van meer openbare 
sportinfrastructuur vanuit de stad. Vandaag concentreert zich het gros van onze 
sportinfrastructuur op de site 't Rosco. Waar wij naar toe willen is meer 
toegankelijke, kleinschalige, openbare infrastructuur zodat we ontmoetingsplekken 
ontwikkelen voor jongeren in de eigen buurt. Dat kan een voetbalpleintje zijn, een 
klimmuur, een boomhut, een waterspeelpleintje, een korfbalpaal, een 
beachvolleybalterrein,...

Die terreintjes kan je laten beheren door 'Pleinpatrons'. Een Pleinpatron is een 
jongere uit de buurt die aan één bepaald pleintje wordt toegewezen. De jongere heeft 
als taak de pleintjes netjes te houden, bemiddelen bij overlast, vuilbakjes ledigen, 
melden van vandalisme, activiteiten organiseren, … De Pleinpatrons worden hiervoor
vergoed en krijgen een gedegen opleiding.

Er is een rol te spelen voor onze scholen. Die zijn vaak niet toegankelijk buiten de 
schooluren terwijl zij vaak wel over uitstekende sportinfrastructuur beschikken. Een 
sportzaal, een speelplaats, voetbalterreintjes,... De stad moet de scholen herinneren 
aan hun maatschappelijke rol en kan tegemoet komen aan diens bekommernissen om
de schoolpoort te openen na de schooluren en tijdens de schoolvakanties. 

Vandaag beschikken de meeste scholen nog over een klassiek 'grijze' speelplaats. De 
PVDA-PTB wil de scholen bijstaan in het vergroenen van hun speelplaatsen. Dat kan 
bijvoorbeeld door de stedelijke groendienst ter hunne beschikking te stellen om de 
transformatie van grijs naar groen te verwezenlijken. 

Onze stad telt vele jeugdbewegingen. Die zijn allen afhankelijk van vrijwilligerswerk 
en de tonnen inzet van jongeren, ouders en sympathisanten. Vele jeugdbewegingen 
kampen wel met hetzelfde probleem: het ontbreken van deftige lokalen.

Verschillende jeugd- en sportbewegingen zijn al meermaals moeten verhuizen binnen
onze stadsgrenzen. Zij moeten steeds op zoek naar een veilige 'opvangplaats' met 
voldoende ruimte en een lage huurprijs.



De PVDA-PTB wil zelf een moderne en energiezuinige site bouwen waar verschillende
jeugd- en sportbewegingen, op vrijwillige basis, zouden kunnen 'samenhokken'. 
Scouts op zaterdag, Chiro op zondag en boksles op maandag en woensdag kan perfect
samen op één site. De stad Ronse blijft eigenaar van het gebouw, de verenigingen 
betalen enkel hun energiekosten aan de stad en die kan de site op hun beurt ook nog 
verhuren aan andere groeperingen tijdens de zomer om er hun zomerkampen te 
houden. Zomerkampen zijn tevens een motor voor het toerisme en de lokale 
handelaren. 

Qua cultuur wensen wij in te zetten op meer diversiteit. Vandaag is het cultuurbeleid 
vanuit de stad gesplitst volgens de taalgemeenschappen. Taalgemengde initiatieven 
vinden daardoor zelden plaats in onze stad. De gescheiden organisatie van het 
cultuurleven moet plaatsmaken voor een multiculturele benadering. Initiatieven die 
de grenzen van taal en cultuur overstijgen en gemeenschappen bij elkaar brengen, 
verdienen meer ondersteuning. In onze tijd van internationale netwerken en 
globalisatie is meertaligheid een noodzaak en een troef.

We willen extra maatregelen opdat het personeelsbestand van de kunst- en 
cultuurhuizen op een adequatere manier de diversiteit van onze samenleving 
weergeeft. Zo kunnen meer bevolkingsgroepen zich met het kunst- en cultuuraanbod 
identificeren. Mensen van niet-Belgische origine kunnen de rol opnemen van 
culturele bemiddelaars.

Het zou de stad Ronse sieren om naast bekende kunstenaars naar de Ververij te halen,
meer aandacht te besteden aan beginnende lokale kunstenaars en met een proactieve 
benadering naar kunstenaars met etnisch-culturele achtergrond.

Voor kinderen en jongeren moet er een gedifferentieerd aanbod in culturele 
evenementen zijn. Naast workshops allerhande in 'plastische kunsten' zou er een 
groter aanbod van theateropvoeringen moeten zijn, zowel voor de allerkleinsten tot 
specifieke opvoeringen die aansluiten bij de leefwereld van pubers en adolescenten.  
Deze evenementen zouden betaalbaar moeten zijn voor iedereen. Niet enkel 
vermindering voor mensen met een omniostatuut maar gratis voor mensen die anders 
niet zouden kunne deelnemen aan het culturele leven in Ronse. Kunst en cultuur zijn 
geen overbodige luxe, ze geven kleur aan het leven.

Tot slot moeten we de bestaande Vrijetijdspas (kortingspas voor gezinnen met een 
laag inkomen) verder uitbreiden zodat de keuze van vrijetijds- en sportinitiatieven 
binnen onze stad kan vergroot worden. De stad Ronse zou enkel nog steun mogen 
verlenen aan vrijetijds- en sportclubs welke voldoende plaatsen beschikbaar stellen 
voor houders van een Vrijetijdspas. Op die manier zou de stad Ronse in 2017 nooit de
schuldenberg van €95.000 hebben kwijtgescholden aan voetbalclub KSK Ronse, 
waar een achtjarige €300 abonnementsgeld moet betalen voor een jaartje voetbal.



Gezondheid & Welzijn

Volgens de antwoorden afgenomen tijdens een enquête bij 209 Ronsenaars willen 
onze stadsgenoten in de eerste plaats dat er een wijkgezondheidscentrum komt in 
Ronse en wenst men de ouderenzorg betaalbaar te houden.

België telt vandaag 170 wijkgezondheidscentra. 11 daarvan worden uitgebaat door 
“Geneeskunde Voor Het Volk”, een organisatie opgestart in 1971 op initiatief van de 
PVDA-PTB. Dat maakt onze partij dé specialist en voortrekker van de 
wijkgezondheidscentra in ons land. Wat toen nog utopisch leek, gratis 
eerstelijnsgeneeskunde aanbieden, is vandaag realiteit geworden. Onze praktijken 
stellen ongeveer 160 mensen te werk en behandelen 25.000 ingeschreven patiënten 
over gans België. 

Maar wat zijn wijkgezondheidscentra? Een wijkgezondheidscentrum is een 
multidisciplinaire groepspraktijk waar verschillende zorgverleners zoals huisartsen, 
kinesitherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, diëtisten,… samen 
onder één dak werken. De samenstelling van het team kan verschillen per 
wijkgezondheidscentrum. 

Een wijkgezondheidscentrum werkt binnen het forfaitair systeem. Dit betekent dat u
als  patiënt  niet  betaalt  voor  de  raadplegingen  of  huisbezoeken.  Het
wijkgezondheidscentrum ontvangt immers per ingeschreven patiënt maandelijks een
vast bedrag van het ziekenfonds. Hierdoor moet u zelf financieel niets regelen.

De  wijkgezondheidscentra  streven  naar  een  hoge  toegankelijkheid  door  zo  veel
mogelijk  drempels  weg  te  halen,  financieel,  maar  ook  cultureel  en  fysiek.  Elk
centrum  staat  voor  een  integrale  benadering  met  aandacht  voor  lichamelijke,
psychische en sociale aspecten. 

Een wijkgezondheidscentrum is een vereniging zonder winstoogmerk, is pluralistisch
en doet niet mee aan de prestatiegeneeskunde. Ronse schreeuwt als het ware om een
wijkgezondheidscentrum op haar grondgebied.

Het stadsbestuur van Ronse wil af van ons openbaar rusthuis. Bejaarden zijn geen 
“producten” en de zorg is geen “markt”. De visie in de non-profitsector en de 
belangen van de bejaarden zelf staan haaks op de belangen van de grote commerciële 
zorggroepen. In de ouderenzorg ligt de nadruk op het opvangen van behoeftige, 
kwetsbare personen. De sector wil een degelijke dienstverlening, ver weg van 
“markt” en “producten”. Ouderen hebben recht op solidariteit, zeker in een 
maatschappij die nog nooit zo rijk was als de onze vandaag. Elke oudere heeft het 



recht op de zorg die hij of zij nodig heeft.

Vanuit die visie, gaat de PVDA-PTB voluit voor een Rust en Verzorgingstehuis in 
openbare handen. Het mantra: 'het is onbetaalbaar om zelf voor onze eigen ouderen te
zorgen' willen wij doorbreken. Een stadsbestuur dat €8,2 miljoen kon uitgeven, 
waarvoor men €5 miljoen moest bijlenen, aan een ombouw van een burgerlijk 
ziekenhuis naar een evenementenhal, TIO3 genaamd, moet in staat zijn dezelfde 
inspanning te kunnen leveren aan de zorg voor onze eigen ouderen. Maar uiteraard 
ook voor onze baby's en peutertjes.

Enkel wanneer we de zorg in openbare handen houden kunnen we de 
werkomstandigheden voor het personeel optimaliseren en de kostprijs voor de 
zorgbehoevenden onder controle houden. 

Mantelzorgers kunnen een aanvulling zijn wanneer er voldoende plaatsen zijn in onze
Rust en Verzorgingstehuizen. Mantelzorg is hulp aan een zorgbehoevende door 
iemand uit de directe omgeving van die persoon. Als mantelzorger bied je langdurig 
en onbetaald hulp aan een chronisch zieke, een persoon met een beperking, of een 
hulpbehoevende persoon uit je omgeving. Dat kan je partner, ouder, buur, vriend of 
kind zijn.

Zonder de inzet van de 580.000 mantelzorgers zou de thuiszorg in Vlaanderen er 
totaal anders uitzien. Deze vorm van solidariteit en engagement is niet zo 
vanzelfsprekend en verdient alle waardering. Een gemeentelijke mantelzorgpremie is 
hiervoor een belangrijke hefboom. Van de 308 Vlaamse gemeenten geeft 82% een 
mantelzorgpremie. 

De stad Ronse doet dat niet. Ronse krijgt de score van 0 op 5 van 'Ziekenzorg', een 
koepelorganisatie voor mantelzorgers vanuit de Christelijke Mutualiteit. Uit 
onderzoek blijkt dat 9 op de 10 Vlaamse burgers vinden dat de overheid 
mantelzorgers moet belonen, bij voorkeur door middel van een financiële 
tegemoetkoming.

De PVDA-PTB wil een gemeentelijke mantelzorgpremie invoeren van €50 per 
maand indien je zorgt voor 1 persoon, en €75 voor wie zorgt voor twee 
zorgbehoevende personen. De mantelzorgpremie moet rechtstreeks op de rekening 
van de mantelzorger worden gestort en mag geen nodeloze administratie met zich 
meebrengen. De voorwaarden moeten zo soepel mogelijk worden opgesteld, om de 
drempel zo laag mogelijk te houden.

De beste manier om iemand iets aan te leren is er vroeg aan beginnen. Daarom wil de
PVDA-PTB een project opstarten om de kleuters en lagere schoolkinderen in Ronse 
gratis fruit aan te bieden op school. Vandaag subsidieert de EU al 'Fruit-op-school', 
via de Vlaamse overheid. 'Fruit-op-school' vergoed 1 stuk fruit gedurende 10 weken. 



Dat moet beter kunnen. Elke € geïnvesteerd in kinderen krijg je later in vijfvoud 
terug.

Samen fruit eten in de klas, moet ervoor zorgen dat kinderen meer fruit leren eten. 
Zien eten, doet eten. Gezonde voeding in de kindertijd is van groot belang voor een 
gezond leven als volwassene. Daarom willen we als PVDA-PTB de kinderen een 
gezonde levensstijl aanleren door te investeren in een dagelijks aanbod fruit. De 
ouders kunnen dan gerust zijn dat hun kroost al een stukje fruit te eten kreeg die dag.

Vandaag zijn er al scholen die elke dag gratis vers fruit aanbieden aan hun leerlingen. 
Die kunnen op onze steun rekenen om hun werking nog te verbeteren of uit te 
breiden. 

Kind- en Jeugdvriendelijke stad

Volgens de antwoorden afgenomen tijdens een enquête bij 209 Ronsenaars willen 
onze stadsgenoten in de eerste plaats dat er meer flexibele en betaalbare 
kinderopvang komt in Ronse en wenst men speel- en sportpleintjes in elke wijk.

De stad Ronse moet inzetten op meer betaalbare en flexibele kinderopvang. We halen
slechts nipt de minimumnorm (Barcelonanorm = 1 kind op 3 moet plaats hebben in 
de opvang) wat het aantal plaatsen betreft. Maar zoek je opvang gedurende de avond, 
nacht of tijdens het weekend dan kom je vaak van een kale reis terug. Occasionele 
opvang bestaat, maar die moet uitgebreid worden vanuit de stad zelf en kan zo beter 
kenbaar gemaakt worden via de eigen sociale diensten. Vandaag heb je vaak 
concurrentiestrijd tussen werkenden en niet-werkenden om een opvangplaats. Wie 
moet voorrang krijgen? Een moeilijke discussie. 

Wij vragen dus inkomensgerelateerde opvangplaatsen voor elk kind, de werkende 
mens kan dan werken en de werkzoekende heeft de kans om te solliciteren en/of 
opleidingen te volgen terwijl de zieke tijd kan nemen voor zichzelf.

De PVDA-PTB wil het kinderdagverblijf 'Het Sprookjesbos' in handen van de stad 
houden, en dus niet privatiseren. Op die manier kan de stad zelf de werking gaan 
uitbreiden inclusief het personeelskader aanvullen om voldoende plaatsen te voorzien
voor onze Ronsische baby's en peuters. De werking uitbreiden zal samen moeten 
gaan met nieuwe infrastructuur, vandaag werkt men deels vanuit containers. 
'Het Sprookjesbos' zou op die manier ook nacht- en weekendopvang kunnen voorzien
aan een inkomensgerelateerd tarief. 

Onze onthaalouders hebben het moeilijk om te overleven, en dat is niet alleen in 
Ronse zo. Het ontbreekt hen aan een degelijk statuut waardoor onthaalouders aan 
héél veel regelgeving moeten voldoen zonder er financieel voor beloond te worden.



De PVDA-PTB wil een samenwerkingsverband tussen alle onthaalouders te Ronse in
het leven roepen, en dit op vrijwillige basis. Samenwerken biedt tal van voordelen. 
De onthaalouders kunnen elkaar als team wederzijds ondersteunen en overleggen. 
Het biedt continuïteit bij afwezigheid van één van hen en laat toe de arbeidstijd te 
verdelen en het arbeidsritme beter af te stemmen op het eigen privé- en gezinsleven.

Maar hét grootste voordeel om als onthaalouder zich in een samenwerkingsverband te
engageren is dat men onder het werknemersstatuut kan tewerkgesteld worden. Om 
via de stad, ouders blijvend de kans te geven te kunnen kiezen voor kleinschalige 
opvang in een huiselijke sfeer, moeten we onthaalouders ondersteunen die ervoor 
kiezen samen te werken. Dat kan door de toekenning van het werknemersstatuut voor
samenwerkende onthaalouders die de opvang buiten de eigen gezinswoning 
organiseren en 9 tot 18 kindjes opvangen.

Het samenwerkingsverband, bijvoorbeeld een oudercrèche, kan aangestuurd worden 
vanuit de stad en zal dus de nodige locaties, naar gelang de vraag, faciliteren. Een 
werknemersstatuut voor onthaalouders kan ervoor zorgen dat de dalende trend van 
vandaag qua kleinschalige kinderopvang kan worden gekeerd en zo kan er extra 
tewerkstelling worden gecreëerd. 

De Ronsenaars willen sport- en speelpleintjes in elke buurt. In elke buurt is voor ons 
binnen de 300m van elke inwoner. De nood hieraan is groter in onze binnenstad dan 
aan de rand van de stad. Dit doordat er vandaag veel kinderen opgroeien in 
appartementen en kleine woningen zonder tuin. 

Al spelend leren kinderen niet alleen motorische maar ook sociale vaardigheden aan. 
Dan is het belangrijk dat ze kosteloos en dicht bij huis kunnen spelen. Zo maken ze 
vriendjes in de buurt en wordt de band tussen de buurt en de kinderen versterkt. 
Daarom zou er voor elk kind in elke buurt op minder dan 300 meter een speelruimte 
moeten zijn.

Om die speelruimte te creëren kan de stad creatief zijn, ze moet niet overal 
speelruimtes ‘bouwen’. Het kan bijvoorbeeld door buurtscholen in het weekend open 
te stellen en reeds bestaande openbare ruimte deels als speelruimte in te richten, denk 
aan De Stadstuin, Malanderpark, Bruulpark, … Speelruimte creëren is de eerste stap, 
een degelijk onderhoud ervan is de tweede en ook die stap is nodig.

Daarom verwijzen we nogmaals naar ons voorstel van de 'Pleinbaronnen'. Die 
'Baronnen' zijn jongeren uit de buurt, verantwoordelijk voor één bepaald plein. Zij 
zullen de netheid verzorgen, overlast melden, bemiddelen met de buurt en activiteiten
organiseren. Zij zullen dit doen tegen betaling en na een gedegen opleiding.

Onze kinderen en jongeren ontbreekt het fors aan ontspanningsmogelijkheden in de 



stad Ronse. Daarom wil de PVDA-PTB terug een jeugdhuiswerking opstarten. Aan 
gemotiveerde jongeren in onze stad geen gebrek, maar wel aan politieke wil om nu 
eindelijk terug een volwaardige jeugdhuiswerking op te starten.

Het nieuwe jeugdhuis moet naast het organiseren van feesten, filmavonden, 
concerten, gamesessies en fuiven zich ook richten op ontmoeting en participatie. Om 
de overlast voor de buurt tot een minimum te beperken zou men het jeugdhuis 
idealiter in een uitgaanszone moeten onderbrengen. 

Jeugdhuizen zijn ‘van en voor jongeren’, jeugdhuiswerk is groepswerk met een open 
karakter, waar diversiteit wordt gezien als een meerwaarde. Jeugdhuizen bieden een 
plaats waar jongeren kunnen experimenteren, met vallen en opstaan. Op die manier 
heeft jeugdhuiswerk een belangrijke ‘pedagogische opdracht’: via hun engagement 
leren jongeren – bewust en onbewust – om te gaan met verantwoordelijkheid, en met 
elkaar.  Het jeugdhuis is een oefenterrein voor democratische besluitvorming, en 
levert daardoor een bijdrage tot een open, solidaire en sociale samenleving.

Werkende mensen zullen beamen dat er een groep jongeren is waar amper 
mogelijkheden voor zijn tijdens de lange vakantiemaanden. Vanaf 13 jaar kan je niet 
meer terecht op de speelpleinwerking en ben je nog te jong voor een studentenjob. 
Velen uit deze leeftijdsgroep lopen wat verloren op straat, en worden 'hangjongeren'. 

Net deze groep jongeren heeft veel aandacht nodig. De jeugddienst zou workshops 
kunnen organiseren via het jeugdhuis, speciaal voor hen. Zo kunnen er workshops 
'Pro Video' of 'Streetart' gegeven worden op een eigen locatie. Maar wat bij deze 
leeftijdsgroep vooral belangrijk is, is om naar hen te luisteren en daarop in te spelen.

Tot slot wil de PVDA-PTB terug extra investeren in de speelpleinwerking, 
'Pagadders', in Ronse. Kinderen met een beperking moeten toegang krijgen tot de 
stedelijke speelpleinwerking. Om dat te bereiken zullen er inclusiebegeleiders 
worden aangeworven. Een warme maaltijd aanbieden moet terug mogelijk gemaakt 
worden net als het busvervoer naar en van de speelpleinwerking.

Vandaag eindigt de speelpleinwerking, tijdens de zomervakantie, al op 14 augustus 
terwijl die pas is begonnen op 5 juli. Wij willen speelpleinwerking voorzien van de 
eerste dag vakantie tot en met de laatste, exclusief weekends en feestdagen. Dat helpt 
de werkende mens pas echt vooruit. 

Want met de huidige regeling moeten ouders nog al te vaak puzzelen om de 8 weken 
vakantie te kunnen overbruggen. Men is op die manier vaak verplicht om de duurdere
private kampen op te zoeken. De monitors in het stedelijke Ronsische jeugdwerk 
willen wij als volwaardige jobstudenten gaan behandelen en dus hun 
vrijwilligersvergoeding (onkostenvergoeding) vervangen door een degelijk uurloon, 
zij verdienen dit.


